TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-05-12
Diarienummer: BSN 2021-312

Barn- och skolnämnden
Handläggare:
Titel:
E-post:

Erik Lundin
Nämndsekreterare
Erik.lundin@hotmail.com

Till: barn- och skolnämndens arbetsutskott

Uppföljning av barn- och skolnämndens beslut
december 2020- maj 2021
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under perioden december 2020maj 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att säkerställa att dessa
verkställs.

Ärendet
Beskrivning
Barn- och skolnämnden beslutade 2013-12-16 § 115 att uppföljning av nämndens beslut ska lämnas
vid nämndens sammanträden i juni och december.
Uppföljningen avser beslut fattade av barn- och skolnämnden under perioden december 2020-maj
2021. Uppföljningen avser även uppdrag från barn- och skolnämnden till barn- och utbildningskontoret,
och uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen till barn- och skolnämnden. Fasta
ärendepunkter som återkommer vid varje nämndsammanträde har inte tagits upp i denna redovisning.

Fattade beslut i Barn- och skolnämnden
 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020
 Beslut om socioekonomisk fördelning och särskilt bidrag för de mindre skärgårds- och
landsbygdsenheterna
 Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning 2021
 Revidering av riktlinjer för måltidsverksamheten
 Tjänstegaranti för fritidshem
 Antagande av arkivorganisation för Barn- och skolnämnden
 Vägledningsdokument i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan
 Riktlinjer för godkännande av huvudman för fristående förskola
 Revidering av riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg i
Norrtälje kommun
 Godkännande av huvudman för fristående förskola i Norrtälje stad– Nordrona förskolor AB
 Namngivning av ny skolenhet Lommarskolan
 Namngivning av ny skolenhet Grind/Parkskolan
 Yttrande över motion från Vänsterpartiet gällande feministiskt självförsvar
 Yttrande över motion från Socialdemokraterna avseende ett lyft för barnskötare
 Besvarande av e-förslag- Svenskt smör i skola och förskola




























Uppföljning av beslut för Barn- och skolnämnden 2020
Riktlinjer för distansdeltagande i Barn- och skolnämnden
Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-2022
Stiftelser med anknuten förvaltning - Val av tre förvaltarrepresentanter 2021-2022
Val av ledamot till Rådet för funktionshinder (RFF) 2021-2022
Ekonomisk månadsrapport per dec och preliminärt resultat 2020 för Barn- och skolnämnden
Internkontrollplan för Barn- och skolnämnden 2021
Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2021- 23
Hantera E-förslag – Resursskola
Årsredovisning 2020 för Barn- och skolnämnden
Ekonomisk månadsrapport 2021 för barn- och skolnämnden, februari 2021
Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2020
Förslag på förändringar angående skolutvecklingsprogram
Redovisning av Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2020
Fördelning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2021 (maxtaxa)
Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för den medicinska delen av elevhälsan
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) – 2020
Revidering av BUS-överenskommelse - Samverkan rörande barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd.
Besvarande av skrivelse angående kompensation till fristående skola och förskola
Freinetskolan Mimer
Revidering av grundbelopp för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Antagande av riktlinjer och handlingsplan för ANDT
Yttrande över motion från ROOP gällande inrättande av tjänster som socialpedagog
Yttrande över motion från Socialdemokraterna gällande att låta den nya skolan i Älmsta blir en
mötesplats för hela Väddöbygden
Besvarande av e-förslag gällande centralt belägen kommunal förskola
Besvarande av nämndinitiativ SD - Elevernas trygghet och trivsel med skolans toalettrum
Gallringsbeslut-Gallring av information i Procapita för barn- och elevadministrationen inom
Barn- och skolnämnden

Kvarvarande beslut/uppdrag som ännu inte verkställts.
1. Uppdrag att utforma en stipendieorganisation, stipendiekategorier samt finansieringsmodell
för stipendierna, 2018-10-01.
2. Uppdrag att i samband med underlag till verksamhetsplan 2020-2022 ta fram en
lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter, 2019-02-04
3. Uppdrag att under 2019 ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, 2019-02-04
4. Uppdrag att under 2019 ta fram ett kort- respektive långsiktigt program för hur skolan ska
arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten, 2019-02-04.
5. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever, 2019-02-04.
6. Lämna förslag på långsiktiga och tydliga kriterier som skulle kunna tillämpas för när
förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor, 2019-05-03
7. Utreda hur ett aktivt skolval skulle kunna utformas samt utreda möjligheten och
förutsättningar för att införa ett gemensamt valsystem som är öppet för såväl kommunala som
fristående skolor, 2019-05-03
8. Uppdrag att redovisa vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och
ekonomiskt hållbar förskoleverksamhet som uppfyller läroplanens krav på Köpmanholm och
Björkö-Arholma förskola, 2019-11-18
9. Säkerställa att resurser fördelas efter elevernas förutsättningar och behov på såväl
huvudmanna- som skolenhetsnivå. 2020-02-03
10. Verka aktivt för att skolmåltider ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt gällande transporter,
inköp av råvaror, tillagningsteknik och svinnhantering. 2020-02-03
11. Stärka valfriheten och införa ett aktivt skolval med förbättrade jämförelsemöjligheter. 202002-03.
12. Genomför en satsning på barns och unga psykiska hälsa. 2020-02-03
13. Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor

2

14. Uppdrag att ta fram en process för namngivning för lokaler och skolor inom barn- och
skolnämndens verksamheter. 2020-05-11.
15. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att senast till barn- och
skolnämndens sammanträde i juni 2020 ta fram förslag till ny ersättningsmodell för
barnomsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.
16. Ta fram effektiviseringsunderlag för samtliga skolformer tas fram under första kvartalet 2021,
2021-02-01
17. Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds
nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21, 2021-02-01
18. Införande av tjänstegarantier och uppföljning av beslutade tjänstegarantier, 2021-02-01
19. Öka antalet e-tjänster, 2021-02-01
20. Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (upprepad
eller längre frånvaro enligt skollagens definition), 2021-02-01
21. Utreda införandet av en resursskola, 2021-02-01
22. Utveckla studie- och yrkesvägledningen, 2021-02-01
23. Samverka med teknik- och klimatnämnden (TKN) för att genomföra ett skolgårdslyft, 202102-01
24. Digital kompetens för elevers kommande utbildningar och arbetsliv, 2021-02-01
25. Upprätta kultur- och biblioteksplan på huvudmanna- och skolenhetsnivå, 2021-02-01
26. Ta fram ett uppdaterat skolutvecklingsprogram som även inkluderar fritidshemmen
(kvarvarande uppdrag från VP 2020), 2021-02-01
27. Samverka med kommunstyrelsen om möjligheterna för ”seniorer” att ta en mer aktiv roll i
skolverksamheten, 2021-02-01
28. Säkerställa att skolan arbetar aktivt för att främja entreprenörskap och bidra till att företagarna
upplever att skolan har en positiv syn på företagande, 2021-02-01

Verkställda uppdrag från barn- och skolnämnden
1. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i
skolan, 2020-12-07
2. Upprätta förslag till ett förväntansdokument mellan skola, elever och föräldrar, 2021-03-15
3. Ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten, 2020-12-07
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Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att till nämndens
sammanträde 2020-12-07 presentera namnförslag på den nya sammanslagna skolenheten
samt på Lommarskolan, 2020-12-07
Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att senast till nämndens
sammanträde 2020-12-07 utreda konsekvenserna av beslutet vad gäller elevens rätt till
skolskjuts.2020-12-07
Uppdrag att redovisa utvärdering av skolutvecklingsprogram, 2021-03-15
Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att genomföra och
handlägga förslagen i nämndinitiativet "Elevernas trygghet och trivsel med skolans
toalettrum", 2021-05-10
Utveckla och erbjuda utomhuspedagogik i samarbete med Färsna Naturcentrum, vårterminen
2021.
NPF-säkra fler skolmiljöer med sikte att bli en NPF-säker skolkommun 2025.

10 Stärka valfriheten och införa ett aktivt skolval med förbättrade jämförelsemöjligheter,
vårterminen 2021.
11 Riktade insatser för nyanlända- och flerspråkiga barn och elevers lärande, vårterminen 2021.
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Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-12-24 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-06-07

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Registrator.
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